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EB 2022/19 02  / 5 / 00  02   

 لمشاركين إلى كندا بالنسبة لدخول الشروط 
 يكاولإل للجمعية العمومية األربعين الحادية في الدورة

 (7/10/2022إلى  27/9/2022)مونتريـال، 

هجرة لا شؤون "الهيئة الكندية ل ت، أصدر يكاوللجمعية العمومية لإل األربعينو  الحادية لدورةل اتتحضير الفي إطار 
تسريع لالدخول  اتبمنح تأشير  كلفةمالفي الخارج  هاتباتعليمات في شكل نشرة تنفيذية إلى جميع مك (IRCC) "جنسيةوالالجئين وال

ويتوقع  ن.و ن والمراقبو والمستشار  ن و مناوبالو ن و مندوب، بمن فيهم اللجمعية العموميةالمشاركين في اتأشيرات ب الخاصة جراءاتاإل
الخاص بالتسجيل للدورة:  اإللكترونيمن جميع المشاركين في الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية التسجيل في الموقع 

.Registration website 41A.  :إم ا على تأشيرة إقامة مؤقتة أنهم حصلوا (1)وعلى المسافرين إلى كندا أن يتأكدوا مما يلي                            
(TRV) إذن سفر إلكتروني أو (eTA) ولتحقيق هذه الغاية، . 19-                                               ( أنهم لب وا جميع المتطلبات على ضوء جائحة كوفيد0)و؛
 :التالية اإلجراءات اتباعمي الطلبات          على مقد   تعيني

 :لى كنداإشروط الحصول على تأشيرة الدخول   -1

 "تأشيرة اإلقامة المؤقتة"إلى الحصول علي  مواطنوهاقائمة بأسماء الدول واألقاليم التي يحتاج د     تر   (أ
هيئة الكندية لشؤون الهجرة والالجئين للاإللكتروني موقع الرابط التالي بالللدخول إلى كندا على 

                          إن  كنت  بحاجة إلى تأشيرة لمعرفة]  Find out if you need a visa to travel to Canada :والجنسية
 .[كندا للسفر إلى دخول

 . أسابيع ثمانية عن يقل ال ماب موعد السفرالدخول قبل تقديم طلب الحصول على تأشيرة ب يوصى (ب
 :طلبات على الرابط التاليال لتكملة إجراءاتالالزمة هل الزمنية     لم  االحتساب خاصة أداة  وهناك

Check processing times  [هل الزمنية الالزمة لتكملة إجراءات الطلبات     الم   لمعرفة]. 
 تأشيرة  إلى بعض الدول واألراضي الذين يحتاجون  مواطنيعلى كذلك        ي شترط أصبح  ج(

 في . ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات بيومترية بياناتإقامة مؤقتة لدخول كندا تقديم 
د     تر  و  .[معلومات عن البيانات البيومترية] Facts about biometrics على الرابط التالي: هذا الصدد

الدول  ( رؤساء1ن من تسجيل البيانات البيومترية وكذلك من الرسوم: )ي      معفي  الفراد األفيما يلي قائمة ب
 من الدول األعضاء المؤهلون للحصولالمندوبون والمناوبون والمستشارون  (0ورؤساء الحكومات و)

 أو الحاصلون عليها. على تأشيرة دخول دبلوماسية
 

mailto:obondareva@icao.int
http://www.icao.int/
https://www.icao.int/Meetings/a41/Pages/information-for-delegates-registration-on-line.aspx
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/biometrics/facts.html
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 :طلبات الحصول على تأشيرة الدخول -2

لطلب الحصول  بالتقديم عبر اإلنترنتما عدا بالنسبة للزائرين المعفيين من التأشيرة، يوصى بشدة  أ(
 :على تأشيرة إقامة مؤقتة من خالل اتباع هذا الرابط

 Canada.ca -Steps to apply for a visitor visa   رة زيارة إلى كندا[]خطوات  التقديم لتأشي. 

التقديم                ، بدال  من ذلك،يمكنهم، اإلنترنتيم عبر وفي الحاالت التي يتعذر فيها على المشاركين التقد ب(
باتباع  التعليماتويمكن الحصول على المزيد من  .(VAC) لتأشيراتطلبات امركز تقديم من خالل 

]كيف يمكن التقديم على   Canada.ca -How to apply on paper for a visitor visaالرابط التالي: 
" ICAOومن أجل تيسير عملية إصدار التأشيرات، ينبغي كتابة " .الورق للحصول على تأشيرة دخول[

 على الطلبات والمظاريف.
ن و المشارك يوضحينبغي أن زمة، ضافة إلى المعلومات الشخصية المطلوبة وغيرها من الوثائق الالباإل (ج

ه إلى نسخة من كتاب المنظمة معهم  وأن يحملوااإليكاو على دعوة من        بناء   قادمون أنهم              الموج 
 .15/10/0201 في المؤرخ ،SA 41/1 – 21/82رقم بال ،الدول

 :الحصول على تأشيرة الدخوللتزكية طلب  يكاواإل رسالة -3

 المكتب الكندي المختصإلى موجهة  من اإليكاو تزكيةرسالة  علىالمشاركون  يحصلأن يمكن  أ(
 .بتقديم تأشيرات الدخول

مثل ، للمشاركين في دورة الجمعية العمومية البيانات الشخصية التزكية هذه ينبغي أن تتضمن طلبات ب(
رقم والجنسية و  الميالدالسلطة أو مقر العمل( وتاريخ أو  الهيئة بما في ذلكاالسم الكامل واللقب )

 .جواز السفر
، التأشيرةعلى حصول مقدم للطلب الالب يكاواإل الصادرة عن التزكيةرسالة من نسخة  إرفاقيجب  ج(

، تأشيراتلالتقديم لمركز الدخول أو  اتتأشير بكلف الملى المكتب الكندي إ                         إلكترونيا  أو على الورق،
وفي سياق الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية  .       حاليا   المعمول بها السفرلشروط             وذلك طبقا  

 .نترنتاإلهذه الرسالة للشروع في التقديم عبر وجود لإليكاو، ال بد من 

 :(eTA) اإللكترونيالسفر إذن  -4

 ،     جوا   كندا إلى المسافرين ،الزوار المعفيين من تأشيرات الدخولالمؤقتة، يجب على  اإلقامة تأشيرةفي غياب 
 إلى السفر قبلاإلذن هذا الحصول على  اتتقديم طلببى         . ويوص  (eTA)اإللكتروني السفر الحصول على إذن 

لهيئة الكندية لشؤون الهجرة اموقع هذا الرابط بمزيد من المعلومات على  الحصول علىويمكن . مدة كافيةب كندا
 .Electronic Travel Authorization (eTA) :(IRCC) والالجئين والجنسية

 والحدود والفحوصات: السفر 19-كوفيدجائحة  -5

السفر الكندية على الرابط  شروطلى االطالع ع، من األهمية بمكان 19-كوفيدجائحة  ظلفي   أ(
 Travel.gc.ca -: Travel, testing and borders 19-COVID :التالي

 :19-فيما يتعلق بكوفيدالسفر الكندية  شروطالفئات التالية مستثناة من  ب( 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/steps-apply-visitor-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa/paper-outside.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
https://travel.gc.ca/travel-covid
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  لم تظهر عليهم     ن  بالسفر إلى كندا، إ تعريف كندا للتطعيم الكامل                              ي سمح للمسافرين الذين يستوفون
 الحجر الصحي. شروطمن                وي عفون أيضا  أعراض، أي 

  مينالمأو  ،   ا  جزئي تلقوهأو  ،التطعيميتلقوا يجب على المسافرين الذين لم بلقاح غير موجود        طع 
                         التقدم مسبق ا للحصول على  (s approved list’Canada)المعتمدة في كندا اللقاحات قائمة  ضمن

للصعود إلى رحلة إلى كندا و/ أو دخولها  (NIEL) المصلحة الوطنية في إطارخطاب إعفاء 
رجى تقديم المعلومات الواردة      ، ي  هذا خطاب اإلعفاءلطلب و بموجب قيود السفر الحالية السارية. 

عنوان على ثالثة أسابيع على األقل ب اإليكاولدى  البعثة الكنديةإلى  المزمعأدناه قبل مواعيد السفر 
 ents@tc.gc.cacandel.icaoev-delcan.oacievenements :البريد اإللكتروني التالي

جواز ب الشخصيةمعلومات الصالحة )مثل نسخة من صفحة وثائق سفر وجود إثبات  -1
 (؛ إذن السفر اإللكتروني/السفر والتأشيرة

 إلى كندا. المزمعمواعيد السفر  -0
 وبعد لزامية قبلاإلمعلومات الالتالي لتقديم  ArriveCAN يجب على المسافرين استخدام تطبيق  ج(

 .Canada.ca -: Use ArriveCAN to enter Canada 19-COVID الدخول إلى كندا:

 :لى كنداإ الوصول -6

مثلون يقترح أن يحمل المشاركون معهم نسخة من الوثائق التي تثبت أنهم من الم إلجراءات الدخول إلى كندا،         تيسيرا  
يقدموا أنفسهم بتلك الصفة إلى السلطات ، وأن واألربعين الحاديةفي دورتها  يكاودولهم في الجمعية العمومية لإل

 .الوصول إلى كندا، عند نقطة الدخولعند  شيرة الدخولأتالحصول على  وال يمكن .الكندية

 2022االبتكار لعام معرض  -7

تحت شعار "االبتكار من  0200معرض االبتكار لعام  لى المشاركين في     ضا  عالمذكورة أعاله أي شروطتنطبق ال 
                                               الذين يشاركون أيضا  في الدورة الحادية واألربعين  "ليأجل زيادة القدرة على الصمود في قطاع الطيران المدني الدو 

 .للجمعية العمومية لإليكاو

 صدرت بموجب سلطة األمين العام
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravel.gc.ca%2Ftravel-covid%2Ftravel-restrictions%2Fcovid-vaccinated-travellers-entering-canada%23determine-fully&data=04%7C01%7Cclaire.bolduc%40tc.gc.ca%7Cc1a3aef67f8e40f7ad4b08da1d87ad0a%7C2008ffa9c9b24d979ad94ace25386be7%7C0%7C0%7C637854765818460392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=soXLNsLOpv9PHAKQTaQM%2BLXY9bnktYm0HW2k6exVSpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravel.gc.ca%2Ftravel-covid%2Ftravel-restrictions%2Fcovid-vaccinated-travellers-entering-canada%23determine-fully&data=04%7C01%7Cclaire.bolduc%40tc.gc.ca%7Cc1a3aef67f8e40f7ad4b08da1d87ad0a%7C2008ffa9c9b24d979ad94ace25386be7%7C0%7C0%7C637854765818460392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=soXLNsLOpv9PHAKQTaQM%2BLXY9bnktYm0HW2k6exVSpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fhealth-canada%2Fservices%2Fdrugs-health-products%2Fcovid19-industry%2Fdrugs-vaccines-treatments%2Fvaccines.html&data=04%7C01%7Cclaire.bolduc%40tc.gc.ca%7Cc1a3aef67f8e40f7ad4b08da1d87ad0a%7C2008ffa9c9b24d979ad94ace25386be7%7C0%7C0%7C637854765818460392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XuW%2BAKggzD0bKbCdFuOI7q8F9hKKrBHa1c7vcm695G8%3D&reserved=0
mailto:delcan.oacievenements-candel.icaoevents@tc.gc.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx
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